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 nr. 140 108 van 3 maart 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 18 september 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 8 augustus 2014 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 oktober 2014 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 20 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat M. ZAGHEDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 februari 2014 diende verzoekster een aanvraag in van een verklaring van inschrijving bij het 

stadsbestuur te Gent, onder een bijlage 19. Op 8 augustus 2014 werd een beslissing genomen tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, onder een 

bijlage 20 (kennisgeving op 18 augustus 2014). Het betreft de bestreden beslissing: 
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“BESLISSING TOT WEIGER1NG VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 51, §2, 2de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag voor een verklaring van die op 14.02.2014 werd ingediend door: 

Naam: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie. 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner a/s bedoeld onder 1 °of2°, die te hunnen laste zijn 

Betrokkene heeft onvoldoende aangetoond in het verleden ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

Er worden volgende bewijzen voorgelegd: 

- attest van het Bulgaarse Ministerie van Justitie waaruit blijkt dat er op naam van betrokkenen geen 

inzendingen en verwijderingen terug te vinden zijn in het Bulgaarse handelsregister in de periode 

14.02.2004-14.02.2014. Dit attest zegt echter niets over eventuele eigendommen van betrokkene, of 

andere mogelijk bronnen van inkomsten van betrokkene (uitkering, ...). Het wordt dan ook niet in 

aanmerking genomen als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- verrichtingen KBC waaruit blijkt dat de referentiepersoon de huur betaalde in maart en april 2014; 

verrichtingen KBC waaruit blijkt dat de referentiepersoon Electrabel betaalde in februari en maart 2014: 

deze documenten kunnen niet aanvaard worden als afdoende bewijs dat betrokkene voorafgaand aan 

de aanvraag gezinshereniging financieel ten laste was van de referentiepersoon 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfs- aanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat zij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert in de synthesememorie een eerste middel aan: 

 

“Schending van artikel 42, §1, lid 2 juncto artikel 40bis, 4° van de Vreemdelingenwet in samenhang met 

de beginselen van behoorlijk bestuur in de zin van het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel 

5. Artikel 40bis, §2, 4° van de Vreemdelingenwet stelt: (…). Het ten laste zijn in de zin van artikel 40bis, 

§2, 4° van de Vreemdelingenwet wordt verduidelijkt in artikel 42, §1, lid 2 van de Vreemdelingenwet die 

stelt dat: (…) 

6. Het ten laste zijn dient in concreto te worden beoordeeld, afhankelijk van de persoon die die een 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden aanvraagt en ten laste is van de Unieburger. In casu dient 

verzoekster aan te tonen dat zij ten laste is van haar kinderen, EM en KM. Daar KM tot heden nog 

minderjarig is, kan het ten laste zijn logischerwijze uitsluitend worden beoordeeld in hoofde van haar 

meerderjarige dochter, EM, in hoofde van wie de bewijzen van het ten laste zijn voorliggen. Hiertoe legt 

verzoekster in eerste instantie de huurovereenkomst voor, die is opgesteld op naam van verzoekster. 

De huurprijs ten belope van 850,00 euro per maand, overeenkomstig artikel 5 van de huurovereenkomst 

worden echter gedragen door haar dochter, EM. Hiervoor legt verzoekster rekeninguittreksels voor 

waaruit blijkt dat de huurgelden steeds werden gedragen door EM. (stuk 5 en 9) Daarnaast blijkt uit 

deze rekeninguittreksels evenzeer dat de dochter van verzoekster instaat voor alle gebruikelijke kosten 

voortvloeiende uit de huur van de woning waar het gezin van verzoekster is gehuisvest, zijnde de 

afrekeningen van Electrabel, DVV Verzekering, Telenet, de kosten om te voorzien in het 

levensonderhoud van het gezin (Aldi, Carrefour, Lidl, etc.) Hiertoe werden door de dochter eveneens 

vaak cash-afhalingen gedaan zoals tevens blijkt uit de rekeningoverzichten. Dit gezien in de 

gespecialiseerde Bulgaarse voedingswinkels gevestigd te Gent, doorgaans niet kan betaald worden met 

bancontact. Daarnaast stond zij tevens in voor de medische kosten in hoofde van verzoekster, zoals 
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evenzeer blijkt uit de rekeningoverzichten toegevoegd onder stuk 9. Bovenstaande elementen in acht 

genomen blijkt dat alle kosten in hoofde van verzoekster, bestaande in haar huisvesting, 

levensonderhoud en medische kosten, integraal gedragen worden door haar dochter, Ema MARINOVA. 

Er anders over oordelen is een pertinente miskenning van de realiteit en voorliggende bewijsstukken 

waaruit het ten laste zijn genoegzaam blijkt. Dit in aanmerking genomen besloot verwerende partij 

onterecht dat de gevraagde gezinshereniging van verzoekster met haar dochter diende te worden 

afgewezen daar onvoldoende bewijzen voorliggen van het ten laste zijn van haar dochter. 

7. Het ten laste zijn in de zin van artikel 40bis, §2, 4° van de Vreemdelingenwet wordt verduidelijkt in 

artikel 42, §1, lid 2 van de Vreemdelingenwet die stelt dat: (…). Een loutere verwijzing door verwerende 

partij naar het al dan niet voorliggen van voldoende bewijzen van het ten laste zijn, volstaat aldus niet 

voor de beoordeling van de situatie in hoofde van verweerder in concreto. Verwezen kan immers naar 

het Chakroun-arrest van het Hof van Justitie van de EU (C-578/08, 4 maart 2010, Jurispr. 2010 

bladzijde I-01839) alwaar door de Nederlandse overheid eveneens een aanvraag voor gezinshereniging 

werd afgewezen omdat de financiële middelen lager waren dan het bedrag dat vereist was volgens de 

Nederlandse wet. Het Hof van Justitie oordeelde dienaangaande terecht: 

“Aangezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, moet deze 

bevoegdheid om een inkomensvoorwaarde op te leggen bovendien aldus worden uitgelegd dat de 

lidstaten wel een bepaald referentiebedrag kunnen vaststellen, maar niet dat zij een minimuminkomen 

kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder enige concrete 

beoordeling van de situatie van iedere aanvrager. Deze uitlegging vindt steun in artikel 17 van de 

richtlijn, op grond waarvan verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden behandeld”. 

In het geval van verzoeker had de verwerende partij moeten beoordelen of de dochter van verzoekster, 

in aanmerking genomen haar inkomsten en de behoeften, verzoekster kan onderhouden. Hierbij tevens 

rekening houdende dat verzoekster, zoals hierboven uiteengezet, gedurende de voorafgaande tijd 

arbeid heeft verricht in België en zodoende in haar eigen onderhoud kon voorzien. Bovendien is 

verzoekster in de perfecte mogelijkheid om arbeid te verrichten en wenst zij dit ook te voldoen, doch 

wordt dit haar momenteel ontzegd gezien zij geen recht heeft op een arbeidskaart. In een bijdrage van 

Dirk GEENS, advocaat, verschenen op de website van Kruispuntbank Migratie werd gesteld: 

“In eerste instantie is het van wezenlijk belang om vast te stellen dat de wettelijke bepalingen inzake 

gezinshereniging worden aanzien als een recht en geen gunst. Het gaat hier met andere woorden niet 

om een gunstregeling zoals voorzien in art. 9bis Vreemdelingenwet. Dit gegeven vormt een uitvloeisel 

van wat omschreven ligt in de hogere wettelijke normen, zoals art. 8 EVRM, dewelke een gewichtig 

beschermingsniveau toekennen aan het recht op gezinsleven. Zoals immers terecht werd benadrukt in 

de parlementaire voorbereiding behoort de mogelijkheid tot het uitbouwen en de bescherming van een 

gezinsleven tot één de hoekstenen van onze samenleving. Hoewel deze normen geen absolute 

waarborg omvatten van het recht op gezinshereniging, wordt door deze bepalingen in belangrijke mate 

vormgegeven binnen welke grenzen gezinshereniging mogelijk moet worden geacht als fundamenteel 

mensenrecht. Derhalve moeten de rechtsonderhorigen erop kunnen vertrouwen dat indien men voldoet 

aan de voorwaarden zoals deze zijn gesteld in de Belgische wet tot uitoefening van het recht op 

gezinshereniging men ook effectief dit recht op gezinsleven kan uitoefenen. De beginselen van 

behoorlijk bestuur en meer in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel, impliceert dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken, bij het nemen van een bepaalde beslissing, niet alleen relevante feiten correct en 

volledig moet vaststellen, waarderen en interpreteren, maar ook zich van alle relevante gegevens op de 

hoogte moet stellen, desgevallend door de rechtsonderhorige mondeling of schriftelijk te horen, nadere 

informatie in te winnen….( S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen, Maklu, Antwerpen, 2007, 

161a.” 

8. Rekening houdende met de voorliggende bewijzen en de concrete situatie in hoofde van verzoekster 

dient te worden aangenomen dat het zorgvuldigheidsbeginsel in hoofde van verwerende partij in casu 

niet werd nageleefd. 

1° Op geen enkel ogenblik werd verzoeker verzocht meer recente inkomstenbewijzen voor te leggen of 

de aanvraag te actualiseren. 

2° Er werd daarenboven geen rekening gehouden met het feit dat verzoekster zelf in staat is om zelf 

een inkomen de genereren. 

Bij legaal verblijf van verzoekster, kan zij immers zelf ook opnieuw aan de slag en kan hij zelf een 

inkomen verwerven, zodat het gezin uit twee verdieners zou bestaan. Ten onrechte werd met dit 

gegeven geen rekening gehouden.” 

 

2.1.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling 

van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 
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van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of 

zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

Opdat het redelijkheidsbeginsel geschonden kan worden geacht, men voor een beslissing moet staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is genomen. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (zie: RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 

 

Uit voornoemde bepaling volgt ontegensprekelijk dat verzoekster ten laste moet zijn van haar dochter, in 

functie van wie zij haar aanvraag indiende, opdat zij aanspraak zou kunnen maken op gezinshereniging 

op basis van voormelde bepaling. 

 

Verzoekster betwist de overwegingen omtrent het attest van het Bulgaarse Ministerie van Justitie niet. 

Zij beperkt haar kritiek tot de overwegingen omtrent de KBC-verrichtingen die betrekking hebben op de 

betaling van de huur en Electrabel. Zij stelt dat uit die voorgelegde stukken zou blijken dat zij wel 

degelijk ten laste is. 

 

In dit opzicht dient te worden opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat inzake de huur enkel 

“KBC-uittreksels” werden voorgelegd voor de maanden maart en april 2014 en voor Electrabel en “KBC-

uittreksels” voor de maanden februari en maart 2014. 

 

Verzoekster kan derhalve niet worden gevolgd dat het kennelijk onredelijk is van de verwerende partij 

om met betrekking tot die stukken die alle dateren van na de aanvraag, te oordelen dat zij niet kunnen 

worden aanvaard als afdoende bewijs dat zij voorafgaand aan de aanvraag ten laste was van de 

referentiepersoon. 

 

Met haar betoog omtrent de hoogte van de bestaansmiddelen gaat zij kennelijk voorbij aan het feit dat 

de aanvraag werd verworpen omdat zij niet op afdoende wijze heeft aangetoond ten laste te zijn van 

haar dochter in functie van wie zij de aanvraag heeft ingediend, doch niet omwille van de omstandigheid 

dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon niet toereikend zouden zijn. Dit wordt overigens 

duidelijk aangegeven in de bestreden beslissing: “Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in 

hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de verblijfsaanvraag geweigerd. De overige voorwaarden 

werden echter niet nagekeken.” Om die reden is de verwijzing door verzoekster naar het Chakroun-

arrest evenmin dienstig. 

 

Zij toont met haar betoog niet aan dat het kennelijk foutief of onredelijk is van verwerende partij om 

nadat werd vastgesteld dat verzoekster niet voldoet aan één van de basisvoorwaarden voorzien in 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet, met name een bloedverwant in opgaande lijn 

zijn die ten laste is van de referentiepersoon, te oordelen dat de overige voorwaarden niet meer dienen 

te worden onderzocht, aangezien aan de basisvoorwaarde van het ten laste zijn niet voldaan is. 

 

De zorgvuldigheidsplicht gaat niet zo ver dat, wanneer het bestuur over voldoende elementen beschikt 

om met kennis van zaken te oordelen over een aanvraag, het alsnog verder onderzoek zou moeten 

voeren. Verzoekster toont evenmin aan dat er een kennelijke wanverhouding zou bestaan tussen de 

overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van die beslissing. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert in de synthesememorie een tweede middel aan: 

 

“Schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 
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9. Artikel 8 EVRM heeft een directe werking in het interne Belgisch recht en waarborgt het recht op het 

gezinsleven: (…). De overheid die de uitzetting of de uitwijzing van een vreemdeling overweegt waarvan 

vaststaat dat hij met zijn gezin in België is gevestigd, dient dan ook steeds na te gaan of de noodzaak 

om in een democratische samenleving de openbare orde, ’s lands veiligheid, enz. te beschermen door 

een maatregel van verwijdering uit het land, opweegt tegen het door artikel 8 EVRM gewaarborgd recht 

op een ongestoord privé- en gezinsleven (R.v.St. nr. 26.933, 25 september 1986, T.Vreemd. 1987, afl. 

44, 35). In casu kan niet worden voorgehouden dat de belangen van een democratische samenleving 

zouden prevaleren op de ontwrichting van de familie M.  Verzoekster vormt geen verzwaring van het 

Belgisch sociaal bijstandsstelsel en vormt zeker geen gevaar voor de openbare orde en de veiligheid. In 

de bestreden beslissing werd verzoeker een bevel opgelegd om het grondgebied te verlaten, doch werd 

deze afweging niet gemaakt. 

10. Verwerende partij stelt dat verzoekster in eerste instantie het bestaan van een privéleven en familie- 

en gezinsleven aantoont. Dit kan niet worden bijgetreden en vormt bovendien een miskenning van de 

toegevoegde stukken. Uit het uittreksel uit het vreemdelingenregister blijkt dat zij op het voormeld adres 

te 9000 GENT, (…) samenwoont met haar dochter, EM en KM. Hieruit volgt genoegzaam dat 

verzoekster een gezinscel vormt met haar kinderen en zij aldus een gezinsleven aantoont die onder de 

bescherming van artikel 8 EVRM valt. De bewering van tegenpartij snijdt aldus geen hout. In eerste 

instantie geldt dit gezinsleven tegenover haar meerderjarige dochter, EM, van wie zij momenteel 

financieel volledig afhankelijk is. Hiervoor verwijst verzoekster naar haar argumentatie aangehaald 

onder punt 1. Daarnaast geldt dit gezinsleven des te meer tegenover haar minderjarige zoon, KM, met 

wie zij uiteraard evenzeer samenleeft en verzorgt. De bestreden beslissing schendt aldus de bepalingen 

van artikel 8 EVRM.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM als dusdanig waarborgt geen enkel recht voor een vreemdeling om het 

grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM, 

15 juli 2003, Mokrani c. France, §23; EHRM, 26 maart 1992, Beldjoudi c. France, §74; EHRM, 18 

februari 1991, Moustaquim c. Belgique, §43). Uit artikel 8 van het EVRM kan niet worden afgeleid dat 

een Staat de verplichting heeft om de keuze van de verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en 

een recht op gezinshereniging of verblijf op zijn grondgebied toe te laten (RvV 27 november 2009, nr.   

34 993). 

Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat 

om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van het recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga c. Belgique, §81; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim c. Belgique, §43). De 

Staat is dus gemachtigd om voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

Verzoekster toont met haar betoog niet aan dat verwerende partij het recht om de binnenkomst en het 

verblijf van niet-onderdanen te controleren op een zodanige wijze heeft uitgeoefend dat artikel 8 van het 

EVRM zou zijn geschonden. 

Artikel 8 van het EVRM bevat geen definitie van de begrippen “familie- en gezinsleven” en “privéleven”. 

Het betreffen autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie: EHRM, 12 juli 2001, K. en T./ Finland, §150). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 

een feitenkwestie. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Verzoekster beperkt zich in haar verzoekschrift tot een vage verwijzing naar haar privéleven, doch heeft 

nagelaten concrete en precieze elementen aan te brengen die worden gestaafd door een begin van 

bewijs en waaruit zou blijken dat zij in het Rijk een beschermenswaardig privéleven leidt. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekster in haar verzoekschrift voorhoudt, heeft het EHRM in onder meer de 

zaak Samsonnikov v. Estonia op algemene wijze bevestigd dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

heeft op volwassenen die niet tot het kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te 

zijn van hun familieleden  (EHRM, Samsonnikov v. Estonia, 3 oktober 2012, n° 52178/10, §81). 

 

Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémen-taires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet 

rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, 

zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn 

ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen 

ouder en kind.  

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, heeft verzoekster niet aangetoond dat er een band van 

afhankelijkheid bestaat met haar meerderjarige dochter. 

 

Het EHRM heeft bovendien verduidelijkt dat bij de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een 

inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet onderzocht worden of de vreemdeling voor de 

eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt in tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, geen toetsing aan artikel 8, tweede lid van het 

EVRM. 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

Staat om het recht op privé- en/of gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM, 28 november 

1996, Ahmut v. United Kingdom, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. 

The Netherlands, §36), hetgeen geschiedt aan de hand van een fair balance-toets. 

 

De bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat aan verzoekster enig verblijfsrecht ontnomen wordt. 

Verzoekster verblijft immers illegaal in het land. Het betreft derhalve een eerste toelating. 

 

Teneinde de omvang van de verplichting die voor de Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeit te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang 

er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan 

eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster in haar verzoekschrift geen hinderpalen aanvoert die het onmogelijk 

of bijzonder moeilijk zouden maken om het voorgehouden gezinsleven in het land van herkomst of 

elders te ontwikkelen of verder te zetten. De loutere omstandigheid dat haar meerderjarige dochter over 

een verblijfsrecht in België beschikt, kan dienaangaande geenszins als dergelijke hinderpaal worden 

beschouwd. Bovendien verstoort de tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening aan de wettelijke bepalingen, het voorgehouden gezinsleven 

van verzoekster niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoekster toont niet aan dat er effectieve hinderpalen aanwezig zijn voor het leiden van een 

gezinsleven in het land van herkomst of elders, zodat een positieve verplichting zou bestaan in hoofde 

van de Belgische Staat om haar op het grondgebied te gedogen. 

 

Er wordt geen schending aangetoond van artikel 8 van het EVRM. 

 

Behoudens de vaststelling dat verzoekster in haar verzoekschrift heeft nagelaten op een duidelijke wijze 

aan te geven hoe artikel 22 van de Grondwet door de bestreden beslissing zou worden geschonden, 

dient te worden opgemerkt dat uit voorgaande uiteenzetting tevens blijkt dat verzoekster evenmin een 

schending aantoont van artikel 22 van de Grondwet. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 
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3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie maart tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


